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মাতৃেসবা o ীরামকৃ  -- হাজরা মহাশয়1 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র ঘেরর পূবর্ বারাnায় হাজরা মহাশয় বিসয়া জপ কেরন। বয়স 46।47 হiেব। ঠাকুেরর 
েদেশর েলাক। aেনকিদন হiেত ৈবরাগয্ হiয়ােছ -- বািহের বািহের েবড়ান, কখন কখন বািড়েত িগয়া থােকন। 
বািড়েত িকছু জিম-টিম আেছ, তােতi stী-পুtকনয্ােদর ভরণেপাষণ হয়। তেব pায় হাজার টাকা েদনা আেছ, 
তjনয্ হাজরা মহাশয় সবর্দা িচিnত থােকন o িকেস েশাধ যায়, সবর্দা েচ া কেরন। কিলকাতায় সবর্দা যাতায়াত 
আেছ, েসখােন ঠনঠেন িনবাসী ীযুk ঈশানচnd মুেখাপাধয্ায় মহাশয় তাঁহােক সািতশয় যt কেরন o সাধুর নয্ায় 
েসবা কেরন। ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহােক যt কের েরেখেছন, কাপড় িছঁেড় েগেল কাপড় িকেন েদoয়ান, সবর্দা 
সংবাদ লন o ঈ রীয় কথা তাঁহার সে  সবর্দা হেয় থােক। হাজরা মহাশয় বড় তািকর্ক। pায় কথা কিহেত কিহেত 
তেকর্র তরে  েভেস eকিদেক চেল েযেতন। বারাnায় আসন কের সবর্দা জেপর মালা লেয় জপ করেতন। 
 
        হাজরা মহাশেয়র মাতাঠাকুরানীর aসুখ সংবাদ আিসয়ােছ। রামলালেক েদশ েথেক আসবার সময় িতিন 
হােত ধের aেনক কের বেলিছেলন, খুেড়া মহাশয়েক আমার কাকুিত জািনেয় বেলা িতিন েযন pতাপেক বেল-কেয় 
েদেশ পািঠেয় েদন; eকবার েযন আমার সে  েদখা হয়। ঠাকুর তাi হাজরােক বেলিছেলন, “eকবার বািড়েত 
িগেয় মার সে  েদখা কের eেসা; িতিন রামলালেক aেনক কের বেল িদেয়েছন। মােক ক  িদেয় কখন ঈ রেক 
ডাকা হয়? eকবার েদখা িদেয় বরং চেল eেসা।” 
 
        ভেkর মজিলস ভািঙেল পর, মিহমাচরণ হাজরােক সে  কিরয়া ঠাকুেরর কােছ uপিsত হiেলন। মাsারo 
আেছন। 
 
        মিহমাচরণ ( ীরামকৃে র pিত, সহােসয্) -- মহাশয়! আপনার কােছ দরবার আেছ। আপিন েকন হাজরােক 
বািড় েযেত বলেছন? আবার সংসাের েযেত oর icা নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- oর মা রামলােলর কােছ aেনক dঃখ কেরেছ; তাi বললুম, িতনিদেনর জনয্ না হয় যাo, 
eকবার েদখা িদেয় eেসা; মােক ক  িদেয় িক i রসাধনা হয়? আিম বৃnাবেন রেয় যািcলাম, তখন মােক মেন 
পড়ল; ভাবলুম -- মা েয কাঁদেব; তখন আবার েসেজাবাবুর সে  eখােন চেল eলুম। 
 
        “আর সংসাের েযেত jানীর ভয় িক?” 
 
        মিহমাচরণ (সহােসয্) -- মহাশয়! jান হেল েতা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাজরার সবi হেয়েছ, eকটু সংসাের মন আেছ -- েছেলরা রেয়েছ, িকছু টাকা ধার 
রেয়েছ। মামীর সব aসুখ েসের েগেছ, eকটু কসুর আেছ! (মিহমাচরণ pভৃিত সকেলর হাসয্) 
 
                                                 
1 ঠাকুর ীরামকৃে র জnভূিম কামারপুকুেরর সিnকট মড়ােগাড় gাম iহঁার জnভূিম। সmpিত (1306 সােলর ৈচt মােস) sেদেশ 
থািকয়া iহঁার পরেলাক pািp হiয়ােছ। মৃতুয্কােল ঠাকুেরর pিত i ঁহার adতু িব াস o ভিkর পিরচয় পাoয়া িগয়ােছ। iহঁার 
বয়ঃkম 63।64 বৎসার হiয়ািছল। 
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        মিহমা -- েকাথায় jান হেয়েছ, মহাশয়? 
 
        ীরামকৃ  (হািসয়া) -- না -- েগা তুিম জান না। সbাi বেল, হাজরা eকিট েলাক, রাসমিণর ঠাকুরবািড়েত 
আেছ। হাজরারi নাম কের, eখানকার নাম েকu কের? (সকেলর হাসয্) 
 
        হাজরা -- আপিন িনrপম -- আপনার uপমা নাi, তাi েকu আপনােক বুঝেত পাের না। 
 
        ীরামকৃ  -- তেবi িনrপেমর সে  েকান কাজ হয় না; তা eখানকার নাম েকu করেব েকন? 
 
        মিহমা -- মহাশয়! o িক জােন? আপিন েযrপ uপেদশ েদেবন o তাi করেব। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, তুিম oেক বরং িজjাসা কর; o আমায় বেলেছ, েতামার সে  আমার েলনা-েদনা নাi। 
 
        মিহমা -- ভারী তকর্ কের! 
 
        ীরামকৃ  -- o মােঝ মােঝ আমায় আবার িশkা েদয়। (সকেলর হাসয্) তকর্ যখন কের, হয়েতা আিম 
গালাগািল িদেয় বসলুম। তেকর্র পর মশািরর িভতর হয়েতা েয়িছ; আবার িক বেলিছ মেন কের েবিরেয় eেস 
হাজরােক pণাম কের যাi, তেব হয়! 
 

[েবদাn o dাtা ] 
 
        (হাজরার pিত) -- “তুিম dাtােক ঈ র বল েকন? dাtা িনিkয়, িতন aবsার সািksrপ। যখন সৃি , 
িsিত pলয় কাযর্ ভািব তখন তাঁেক ঈ র বিল। dাtা িকrপ -- েযমন চুmক পাথর aেনক দূের আেছ, িকnt ছুঁচ 
নড়েছ -- চুmক পাথর চুপ কের আেছ িনিkয়।” 


